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Dodatok č. 1/2022 

 

k Cenníku výkonov 

na úseku úradnej kontroly  

na úseku štátnej odbornej kontroly 

na úseku skúšobných činností  

na úseku ostatných odborných činností  

zo dňa 01.07.2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Ján Berceli 

                                                                                              generálny riaditeľ  

 

 

 

č. s.: 12687/2022-511 

č. z.:  1795/2022 

platný od : 17.01.2022 

účinný od : 17.01.2022 
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Týmto dodatkom sa Cenník výkonov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 

poľnohospodárskeho v Bratislave na úseku úradnej kontroly, štátnej odbornej kontroly, na úseku 

skúšobných činností a ostatných odborných činností zo dňa 01.07.2021 mení v týchto položkách: 

 

V kapitole 5.200 Ekologická poľnohospodárska výroba sú upravené nasledovné položky: 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena Merná jednotka Poznámka 

5.221 

Zmena registrácie    - pôda - posúdenie 

žiadosti o zmenu registrovaného dielu v 

ekologickej poľnohospodárskej výrobe, 

kde sa zmena dotýka 1 - 10 

registrovaných dielov a vydanie nového 

osvedčenia/rozhodnutia 

30,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.222 

Zmena registrácie    - pôda - posúdenie 

žiadosti o zmenu registrovaného dielu v 

ekologickej poľnohospodárskej výrobe, 

kde sa zmena dotýka 11 - 20 

registrovaných dielov a vydanie nového 

osvedčenia/rozhodnutia 

50,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.223 

Zmena registrácie    - pôda - posúdenie 

žiadosti o zmenu registrovaného dielu v 

ekologickej poľnohospodárskej výrobe, 

kde sa zmena dotýka 21 - 30 

registrovaných dielov a vydanie nového 

osvedčenia/rozhodnutia 

70,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.224 

Zmena registrácie    - pôda - posúdenie 

žiadosti o zmenu registrovaného dielu v 

ekologickej poľnohospodárskej výrobe, 

kde sa zmena dotýka viacej ako 30 

registrovaných dielov a vydanie nového 

osvedčenia/rozhodnutia 

100,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.225 

Zrušenie registrácie - posúdenie žiadosti 

na zrušenie celej registrácie 

prevádzkovateľa v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe a vydanie 

rozhodnutia. 

20,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.226 

Zmena registrácie - živočíšna výroba - 

posúdenie žiadosti o zmenu druhu zvierat  

chovaných prevádzkovateľom v 

ekologickej poľnohospodárskej výrobe a 

vydanie nového osvedčenia/rozhodnutia 

20,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.227 

Zmena registrácie - činnosť, prevádzka - 

posúdenie žiadosti a vydanie 

osvedčenia/rozhodnutia/rozhodnutia 

týkajúceho sa nahlásenia novej, zrušenie 

alebo zmeny registrovanej prevádzky 

a/alebo činnosti v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe 

30,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.228 

Zmena registrácie - adresa, názov - 

posúdenie žiadosti a vydanie 

osvedčenia/rozhodnutia týkajúceho sa 

zmeny adresy sídla a/alebo obchodného 

názvu prevádzkovateľa 

20,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 
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5.233 

Posúdenie vstupov do ekologickej 

poľnohospodárskej výroby - neekologický 

množiteľský materiál - posúdenie žiadosti 

na použitie neekologického 

množiteľského materiálu podľa NPaR 

(EÚ) 2018/848 prílohy II časť I bod 

1.8.5.1. a),b) a d), vydanie rozhodnutia na 

1-10 položiek 

25,00 1 výnimka 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie, 

možnosť 

použitia P2 

5.234 

Posúdenie žiadosti - zásahy na zvieratách 

- posúdenie žiadosti o udelenie povolenia 

na zásahy na zvieratá v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe (podľa NPaR 

(EÚ) 2018/848, prílohy II, časť II bod 

1.7.8. a 1.7.9) a vydanie rozhodnutia 

60,00 1 povolenie 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.257 

Posúdenie vstupov do ekologickej 

poľnohospodárskej výroby - neekologický 

množiteľský materiál - posúdenie žiadosti 

na použitie neekologického 

množiteľského materiálu podľa NPaR 

(EÚ) 2018/848 prílohy II časť I bod 

1.8.5.1. a),b) a d), vydanie rozhodnutia na 

11 - 20 položiek 

30,00 1 výnimka 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie, 

možnosť 

použitia P2 

5.258 

Posúdenie vstupov do ekologickej 

poľnohospodárskej výroby - neekologický 

množiteľský materiál - posúdenie žiadosti 

na použitie neekologického 

množiteľského materiálu podľa NPaR 

(EÚ) 2018/848 prílohy II časť I bod 

1.8.5.1. a),b) a d), vydanie rozhodnutia na 

21 a viac položiek 

 

40,00 

 

1 výnimka 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie, 

možnosť 

použitia P2 

5.263 

Posúdenie vstupov do ekologickej 

poľnohospodárskej výroby - neekologický 

množiteľský materiál - posúdenie žiadosti 

o povolenie použitia rastlinného 

neekologického množiteľského materiálu 

podľa NPaR (EÚ) 2018/848 prílohy II 

časť I bod 1.8.5.1. c) a vydanie 

rozhodnutia 

50,00 1 žiadosť  

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

 

2. V kapitole 5.200 Ekologická poľnohospodárska výroba sú odstránené nasledovné položky: 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena Merná jednotka Poznámka 

5.240 

Vystavenie dokumentov v anglickom 

jazyku - vystavenie potvrdenia o 

vhodnosti výrobku do ekologickej 

poľnohospodárskej výroby alebo 

povolenia na hnojivá, krmivá a prípravky 

na ochranu rastlín v anglickom jazyku 

30,00 1 žiadosť 

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.243 
Poskytovanie informácií - poskytovanie 

informácií napaľovaním CD nosičov 5,00 
1 CD 

nosič/donesený 
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5.261 

Nová registrácia  - posúdenie žiadosti 

o registráciu do ekologickej 

poľnohospodárskej výroby a vydanie 

oznámenia o registrácii 

0 1 žiadosť  

30 dňová 

lehota na 

vybavenie 

5.262 

Nová registrácia - prednostné vybavenie 

mimo poradia - Posúdenie žiadosti o 

registráciu do ekologickej 

poľnohospodárskej výroby a vydanie 

oznámenia o registrácii 

150,00 1 žiadosť 
spracovanie 

do 14 dní 

 

3. V kapitole 5.200 Ekologická poľnohospodárska výroba sú doplnené nasledovné nové položky: 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena Merná jednotka Poznámka 

5.264 

Dovoz z tretích krajín – výkon 

administratívnej kontroly pri dovoze 

z tretích krajín z ekologickej 

poľnohospodárskej výroby 

20,00 1 zásielka   

5.265 

Dovoz z tretích krajín – výkon kontrol 

totožnosti (identity) produktov 

dovezených z tretích krajín v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe 

17,50 
každá začatá 

hodina 
 

5.266 
Dovoz z tretích krajín - odber vzoriek pri 

dovozoch z tretích krajín z ekologickej 

poľnohospodárskej výroby 

50,00 1 odber   

Poznámka: 

v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby ÚKSÚP nefakturuje nasledovné činnosti:  

prvá registrácia prevádzkovateľa do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby, zrušenie 

registrácie v prípade úmrtia prevádzkovateľa, vydanie nového osvedčenia v prípade katastrofických 

okolností (dlhodobé zatopenie pozemkov, požiar ....), vydanie nového osvedčenia v prípade 

oprávneného, alebo neoprávneného zabrania pozemkov za účelom výstavby, vydanie nového 

osvedčenia pri odvolania sa v lehote do 15 kalendárnych dní, vydanie nového osvedčenia na zmenu 

doby konverzie podľa čl. 10 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848 v znení 

neskorších predpisov. V živočíšnej výrobe sa nefakturuje nákup neekologických zvierat v dôsledku 

katastrofických okolností (čl. 22 Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848 v znení neskorších 

predpisov). Poskytovanie základných informácií o stave EPV pre študentov (po dodaní potvrdenia 

o návšteve školy) a pre iné štátne inštitúcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

4. V kapitole 11.200 Analytické laboratórium tuhých palív a biomasy TSÚP sú doplnené 

nasledovné nové položky: 

 

Číslo 

položky 
Názov položky Cena Merná jednotka Poznámka 

11.211 Posúdenie inovatívnosti projektu  50 1 projekt  

 

 

V ostatných častiach zostáva Cenník výkonov nezmenený. 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 1795/2022

Vec: Dodatok k cenníku 1/2022

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 16.01.2022 
19:05 Mečárová, Mária, Ing. vedúci 510 poverená 

riadením útvaru Áno Mečárová, Mária, Ing.  

Schválené 18.01.2022 
10:43 Bukovská, Daniela, Ing. vedúci 400 riaditeľka sekcie Nie   

Schválené 18.01.2022 
14:17 Michálek, Samuel, Ing. vedúci 300

riaditeľ sekcie 
odborných 
činností

Áno Gašparová, Ľuba, Ing.  

Schválené 18.01.2022 
14:19 Mečárová, Mária, Ing. vedúci 500 Riaditeľka sekcie Nie   

Schválené 20.01.2022 
12:49 Berceli , Ján, PhDr. vedúci 100 Generálny 

riaditeľ Nie   
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